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Copilria

Spre deosebire cic Augustin, al crui destin a fost

marcat si decisiv orientat de mama sa, Monica, Origen

va avea ca model statornic, de-a lungul întregii viei,

figura tatlui-martir. S-a nscut probabil la Alexandria,

în 185, intr-o familie destul de înstrit. Porfir va spune

mai tirziu, comparindu-1 cu Ammonius Saccas, marele

filosof neoplatonic, c Origen s-ar fi nscut pgin i ar

fi rmas pgîn pln pe la douzeci de ani, cind ar fi

îmbriat „doctrina barbar" "dieâ religia lui Hrisios.

Afirmaie total mincinoas, fiindc se tie cu certitudine

c tatl su, cretin fervent, dei 1-a indemnat s urmeze

ciclul disciplinelor liberale, i-a insuflat in acelai timp

o pasiune acerb pentru studiul Sfintei Scripturi- „Lucru

deloc neplcut copilului, care, dimpotriv, muncea cu o

rivn peste msura, în aa fel încît nu se mulumea numai

s cunoasc simplu si superficial înelesul Sfintelor Scrip-

turi, ci cuta înc de pe atunci ceva mai mult, vrmd sa

descopere vederi mai adinei, punind in încurctur i pe

tatl su atunci cind îl întreba mereu ce anume se ascunde

în dosul Scripturii celei inspirate de Dumnezeu."

Martiriu! tatlui

în 199 -200, împratul Septimui Sever (193—211),

pregtindu-se pentru o confruntare cu prii, trece prin

Palestina i Egipt, Aici, preoii cultelor locale îl asalteaz

cu reclamaii împotriva cretinilor i evreilor, acuzmd

ambele religii de prozelitism. Astfel c intre 200 i 204

se declaneaz o prigoan teribil, soldat cu mii i mii

de mori. Guvernatorul Egiptului, Laetus, aplic la modul

cel mai strict i crud cu putin consemnul împrtesc.

Printre cei arestai se afl i tatl lui Origen, al crui

nume nu-1 cunoatem dintr-o surs sigur, dar care a
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fost confundat de Eusebiu cu un oarecare Leonidas, de

capital i el, ca martir, in aceeai perioad. Tragedia se

intimpla in 201, cind Origen abia împlinise 16 ani. Ne
dm seama ce ran adinc, nevindecat pinâ la sfiritul

vieii, a lsat cumplitul episod în sufletul adolescentului

devenit la o virst atît de fraged capul unei familii

numeroase, el fiind cel mai mare din cei apte copii !

Tulburtoare este comportarea sa in aceast împrejurare.
Cci dorind s-i urmeze tatl pinâ la capt, hotrte
sâ se jertfeasc el insui pentru dreapta credin întru
Hristos. Nereuind s-1 imblinzeasc cu vorba bun,
mama sa e nevoit s-i ascund îmbrcmintea, pentru
a-1 împiedica s ias din cas. Totui, fiul nu abandoneaz
atît de uor. El se simte dator s-i trimit tatlui aflat

in închisoare un scurt rva cu urmtoarele cuvinte : „S
nu caro cumva s-i schimbi prerea din pricina noastr !"

Mai tîrziu, contactul cu filosofia pgîn l-ar fi putut în-

deprta de credina cretin. Martiriul tatlui îns 1-a

inut mereu — ca o legtur de sînge — în sînul Bisericii.

Patimile lui iisus fuseser recapitulate sub ochii lui,

in inima lui, prin patimile tatlui -martir. Intr-o omilie

despre Ezcchie.l. va spune : „La nimic nu-mi folosete r
am un tat martir, dac eu însumi nu triesc cum se

cuvine i nu fac cinste neamului meu înnobilat [prin

singel, adic martiriului tatlui meu i mrturisirii de
credin care l-a umplut de slav întru Hristos."

Condamnarea a adus dup sine si confiscarea tuturor
bunurilor familiei. Vduva, strîmtorat, a gsit totui
sprijin la o cretin bogat, care s-a oferit sâ-1 in
pe Origen, cu cas i mas, ajutîndu-l in acelai timp
s-i continue studiile. Dar sub acoperiul ei tria i un
anume Pavel, originar din Antiohia, mult mai în vîrstâ

decît Origen. care predica o învtur eretic. Despre

aceast învtur nu tim absolut nimic. Pavel era un
orator abil i inteligent, chiar sclipitor i, aa cum afirm
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ffeutin, para imposibil ca un tinr insetat de lucrur, no

ca Origen, sa „u fi fost rpit, mcar o clip, de farmecu

discursurilor unui ins in mod cort mal bine pregtit dec

el S fi luat oare el aici contact pentru prima data cu

Gnoza ? S se fi izbit aici pentru prima oar de marile pro-

bleme filosofice si teologice care-1 vor framinta. fara mce-

fare, toatâ viaa? Iat intrebri 5 i supoziii «*«
„n rspuns cert Oricum, atunci cind detractorii sal ll vor

eu de e ez e sau devieri doctrinare sub influena gnost-

c smului si a filosofiei pgîne, nu vor uita s-i aminteasc

de anii petrecui in anturajul lui Pavel. Ca rspuns,

Qrigen va scrie într-o epistol autobiografica, folosita

"i de Eusebiu, c „desi era obligat s triasc cu

acest om totui nu s-a Învoit niciodat sa se roage ,m-

preun cu el 5i pstra inc din tineree reguli, de cre-

Si a Bisericii pe cind pentru invtunle eretice

simea un fel de dezgust."

coala de gramatic

i persecuia M Aquita

Dup ce i-a încheiat studiile „literare", a deschis o

scoab de gramatic. Asta SC întimpla în 20. Paraleleu

activitatea de dascl, se înfrupta ca un asiduu învcel

din Sierile marilor filosofi. Acum se pare ca va f,

audiat ^ prelegerile lui Ammonius Saccas, pn e) cu care

Ta cunoscut pi Heracla, viitoru! episcop al Alexandrie,

si marele su adversar. .

'
Abia se mai linitiser apele **, la num- do, an

de la Dlecarea lui Laetus din Egipt, se stirni un nou val

a peri u ii or ,
de data aceasta sub guvernarea Im

Subatianus Aquila. Cei mai muli preoi, in frunte cu

epSpul de atunci al Alexandriei, Demetnu au fug.t

uLntea urgiei. Citi au rama, pe loc, puUm la numr

nu puteau face fa îndatoririlor impuse de cult, mai
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ales c li se interzicea — sub ameninarea decapitrii —
s intreinâ legturi cu paginii. Origen hotrî s preia

mcar o parte din atribuiile preoilor refugiai. Aa
începe de fapt apostolatul su laic. Printre paginii care-i

frecventau coala de gramatic erau i muli doritori s
se iniieze in religia cretin. Origen ii aduna la el acas

unde, împreun cu un grup restrins de cretini, citeau

i comentau pe îndelete Sfintele Scripturi. Reuniunile

se desfurau intr-o not de exaltare vecin cu fervoarea

mistic. Membrii comunitii cptaser o asemenea în-

drzneal, incit unii dintre ei i-au declarat public con-

vingerile cretine. Prini de autoritile imperiale, au

fost condamnai la moarte. In scrisoarea autobiografic

Origen le citeaz numele : Plutarh, fratele filosofului

Heracla, Serenus, Heraclide (inc nebotezat), Heron, un

al doilea Serenus, precum i o fat, Herais, tot catehumen.

însi viaa lui era pus în pericol. Din clip în clip

atepta s fie arestat i întemniat. Cu toate acestea, el

ii susinea confraii cu asemenea ardoare, încurajindu-i

atit în perioada deteniei, cit i în momentul execuiei,

incit de multe ori mulimea intrîtat era gata, gata sâ-1

lineze. Pin la urm, casa i-a fost pus sub supravegherea

soldailor, Origen trebuia s-i schimbe des locuina,

pentru a nu le crea neplceri prietenilor care-1 adposteau,

riseîndu-i în fapt viaa. Aceast hruial a durat pin

în 211, cind Aquila prsete provincia, odat cu moartea

împratului Septimiu Sever.

Convertirea total

Viaa lui Origen se desfurase pin atunci pe dou

planuri paralele, dac nu chiar opuse. Pentru a se între

ine, era nevoit s predea la coal disciplinele liberale

cuprinse în cele dou cicluri : trivium (gramatica, dia

lectica i retorica) i qiiadrivium (aritmetica, geometria
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astronomia i muzica) — partea, sâ-i spunem, profana a

învturii sale. Totui, in sinea lui, ponderea major o

deinea invtura sacr — exegeza Sfintei Scripturi

Gsim la Origen, ca i la înaintaul su Clement, convie-

uirea dramatic a celor dou paradigme, ramificate

într-o serie de concepte complementare -— cunoatere/

credin, paidee pgin/paidee cretin, cultur profan/

trire religioas —
,
convieuire ce va marca întreaga

istorie a cretinismului pinâ în zilele noastre. Ne vom
opri mai încolo asupra metodei pedagogice origeniene,

preluaii i valorificat la maximum de marii teologi

ai secolului al IV-lea.

Ne aflm, aadar, intr-o epoc relativ tihnit pentru

comunitatea cretin din Alexandria. Preoii refugiai se

întorc acas. Demetriu aflase de iniiativa lui Origen i,

pus in faa faptului împlinit, ii d binecuvintarea. Tînrul

catehet ia atunci o decizie radical : închide coala de

gramatic. Mai mult, îi vinde absolut toate crile pro-

fane contra unei rente modeste de trei oboli pe zi. Avînd

asigurat piinea zilnic, nu se va mai gindi de acum
înainte decît la misiunea pedagogic i duhovniceasc pe

care ine s i-o împlineasc ad litteram Scripturae. N-a

fost o simpl abandonare a culturii pgine, ci o adevrat
conversiune, o înlare (metalepsis) din planul lumesc in

cel duhovnicesc, Vom intilni acelai fenomen i in herme-

neutica sa, unde sensul literal al Scripturii va fi ridicat

mereu spre unul anagogic. Eusebiu ne-a lsat o descriere

amnunit a noului su regim de via : „Ziua întreag

i-o petrecea într-o aspr ascez, iar partea cea mai mare

din noapte o închina studierii Sfintelor Scripturi, ducînd

viaa cea mai filosofic cu putin, pe de o parte prin

deprinderea posturilor, iar pe de alt parte prin scurtarea

timpului de somn, nofolosindu-se din capul locului nici de

pat i nici de pern, ci dormind numai pe pmintul gol.

Era de prere c un cretin trebuie s respecte tocmai
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acele cuvinte ale Mintuitorului care spun c nu ne este

îngduit s avem dou haine i nici înclminte (Matei,

10, 10) i c nici nu se cade s ne artm îngrijorai in

legtur cu ziua de miine." In aceast epoc de maxim
ascez, fie dintr-o exagerat fidelitate fa de cuvîntul

Scripturii, fie, cum vor justifica mai ttrziu aprtorii

si, pentru a înltura orice umbr de bnuial privind

relaiile cu credincioii (dar mai ales cu credincioasele),

Origen se castreaz. Gest necondamnat in prim instan

de episcopul Demetriu, dar care ulterior va deveni unul

din motivele excluderii sale din comunitatea alexandrin.

Din momentul conversiunii, Origen i-a pus vasta

pregtire filosofic i filologic in slujba Bisericii lui

Hristos. O catehez serioas nu se putea face plecind

de la un singur text, acela al Septuagintei, plin de for-

mulri vagi i pasaje obscure. Lucrurile s-ar fi clarificat

doar prin recurgerea la originalul ebraic. Origen nu cu-

notea ebraica. El a intîlnit ins pe fiul unui rabin

convertit la cretinism, care, din pricini lesne de îneles,

se refugiase la Alexandria. Cretinii îl porecliser Evreul.

Acesta a exercitat o influen covîritoare asupra tinrului

exeget al Scripturii, incit putem zice, împreun cu Pierre

Nautin, c „doi au fost maetrii de via cretin ai lui

Origen : in copilrie, tatl-martir, iar in perioada con-

versiunii, Evreul." Acum redacteaz prima lucrare herme-

neutic, un Comcntariii la Cînturen Cîntrilor. Despre

ce ar fi putut scrie mai adevrat un clugr în floarea

tinereii decit despre pierderea i regsirea iubirii ?1

ederea la Roma (apro.x. 215)

In anul 215, Origen face o cltorie la Roma, „pentru a

cunoate strvechea biseric a romanilor". Motivul de-

clarat nu pare s coincid cu cel real. El este invocat mai

mult pentru a se justifica in ochii detractorilor. Ca i Atena

acelei vremi, Roma avea faima unui important centru in-

ii
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telectual. spre care migrau tinerii insetai de cultur din

toate colurile imperiului. Papa Zefirin era pe moarte. Lup-

ta pentru succesiune se ddea între Callist i Iosip, acesta

din urm acuzmdu-i adversarul direct de susinerea fiii

a ereticului Sabellius. Sabbcîius, vrind s justifice unitatea

monadic a Sfintei Treimi, dezvoltase o teorie conform

creia Tatl, Fiul i Sfintul Duh nu sînt persoane distincte

in cadrul unitii supreme, ci devin simple moduri de

lucrare (Creator, Mintuitor i Sfinitor) doar in relaiile

lor cu lumea. Dup încheierea celor trei lucrri specifice

fiecruia, modurile se reîntorc in monada primar. Astfel,

Sabellius tindea s confunde pe Tatl cu Fiul, in vreme

ce Iosip, exagerind in sens contrar, ajunsese s propov-

duiasc separarea totala a celor dou persoane, adic un

fel de diteism. Origen a czut la Roma chiar în toiul dispu-

tei. Problema îl interesa extrem de mult i o amprent a

doctrinei lui Iosip se poate distinge în teoria sa trinitar

în numeroase pasaje, el va sublinia faptul câ Tatl si

Fiul sint dou realiti substanial diferite i chiar „intr-un

anume fel doi Dumnezei" (de pild in Corn. loan, II, 2, 16).

In anul 217 revine la Alexandria, unde-i reia cursu-

rile de filosofie religioas. Se cufund cu i mai mare

ardoare în studiul Scripturii. Dar cum Evreul prsise
oraul, nemaiavînd cine s-i deslueasc textul ebraic

(cci el însui n-a tiut niciodat bine aceast limb), se

vzu silit s-i procure cîteva traduceri greceti folosite

de evreii din diaspora. Aa a început realizarea celebrei

Hexapla. Aceasta era o carte cuprinzind Vechiul Testa-

ment scris pe coloane, care prezenta, în sinops, textul

ebraic transliterat cu caractere greceti plus patru ver-

siuni în limba greac. Ulterior, Origen va aduga înc

dou versiuni descoperite de el însui. Nautin demon-

streaz, cu argumente imbatabile, e Origen n-a întocmit

singur Hexapla, adunincl laolalt versiunile disparate, ci

a plecat de la o sinops deja existent. Aceast sinops
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iniial cuprindea transliteraia textului ebraic, Biblia

lui Aquila i cea a lui Symmachus. Origen n-a fcut decît

s adauge, pe coloanele 4 i 5, Septuaginta (versiunea utili-

zat in Biserica cretin) i Biblia lui Teodotion, care nu
pare s fi fost altceva decit o revizuire a Septuagintei. Te-

îrapla astfel obinut s-a Îmbogit ulterior cu înc dou
versiuni — una descoperit în cursul celei de-a doua

cltorii in Grecia i alta, pe cind se afla în Cezareea

Palestinei. început în anul 217 la Alexandria, munca

de întocmire a Hexaplei s-a întins pe cîteva decenii.

Pe lîng lucrrile personale, Origen trebuia s se achite

i de îndatoririle publice. Numrul celor care-1 frecventau

sporea din zi in zi. Deja îi formase un cerc de prieteni

intimi, în special dintre elevii din timpul persecuiei,

într-o zi, veni s-1 viziteze un brbat foarte bogat i
cunoscut in Alexandria, pe nume Ambrozie, care, sedus

de gnosticism, dorea s-i lmureasc uncie chestiuni mai

delicate. Origen reui sâ-1 aduc pe calea ortodoxiei, ba

chiar îl determin s îmbrieze modul de via al des-
vâriilor, cu toate c Ambrozie era cstorit. El îi

dedic o parte din timpul i averea sa Bisericii, punînd

la dispoziia lui Origen o întreag armat de scribi menii

s-1 ajute la redactarea comentariilor ; „Mai mult de

apte tahigrafi îi stteau în preajm cînd dicta i se

schimbau alternativ dup un anumit timp. Nici numrul
copitilor nu era mai mic. Tot aa stteau lucrurile i cu

numrul tinerelor fete care transcriau frumos textele.

Ambrozie oferea din plin ceea ce era de trebuin pentru

întreinerea tuturor. Ba mai mult, el depunea o rîvnâ

nespus la cercetarea anevoioas a Sfintelor Scripturi i
îndemna in chip deosebit pe Origen s-i redacteze co-

mentariile. „Fr insistena, uneori chiar sîcîitoare, a lui

Ambrozie, marile tratate Desjjre Evanghelia hii loan i

Contra iu; Celsus n-ar fi vzut probabil niciodat lumina

zilei. Ambrozie 1-a îndemnat s explice întîi i întîi
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nx comentarii; la evanghelia
DUP IOAN. CARTEA 1

«La început era Cuvintut»

sau

«în principiu slluia Logosul»



I. EXPLICAREA LUI EN ARCH&I

A. Sensurile termenului „arelieu"

XVI. M. Nu num.ii creii ani-ni r termenul arclu

mai multe sensuri. Cad dac cineva ar voi sa bi

pe de acest cuvinl. adunindu-1 din toate contextek

Dercetindu-1 po toate felele, si ar dori s îneleag li

anume se refer el In fiecare loc al Scripturii, ii vi

i i dup Cuvîntul col dumneieiesc o mulime di

jlobînd) alit drumul cit i distana, dup cum se vede
- din urmStnrul verset : „începutul drumului cel bun

â faptuieti cric drepte" fPrOW ÎS. 7 LXX). i pentru

drumul col bun se intîmpl s fie si tel mai lunR.

bule s,i ineledcm t la incepul se afl viaa practic

m ceea co se arat prin .fptuirea celor drepte") i

Ifl aceea urmeaz viaa contemplativ in care cred

w sfireste .icest drum. atiugindu-si totodat scopul









. EXPLICAREA LUI HO LOGOS

.numcrarca titlurilor Fiului tui Dumii

sub lâcprr o mulime dintru <'
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Scriptur In c.iri' y.n: .xpu ,?e lucru: -

] <\r ijiqj.^ f-jJus pentru

cine ascult cu iîtcn|te tn-va^turile dumnezeieti. Trebui
r- amintim. ins. tlnar dunri dintre ele : „Mincinos este

calul spre sciiparc" (P.i. 32. 17} sl ,Unii se laud tu











Addenda



HERMENEUTICA HRISTOLOGICA
LA ORIGEN









îl
"

fu d™-





MWMHMK irebi.ie it existe un

S;mm
4). fttjteri wj Mt







MINIMA BIBLIOGRAFI Fi TEMATICA









legtnda Lui Baddha

In pregtire :



Comentariu ia Evanghelia dup Ioan

XXVII. 181. Dupa cum [lisus] oste
" Lumini ii oamenilor".

"Lumina a luminii"' i 'Lumina udo

,Li:diL' L'!UJ cameniUa i pe ce;, i
fimlt-hir cul.'noi''-' in L'cnernl. Lii!

aa se ctieama Ipe inei i ir" icre pentru ca reproduce lepa- l.ne„

Jc iul ce-i uniri ii insufleie-ic ceea ce in propriu ;e numeti

vi.ilil; cad morii caie in' ic [.-au primi: pe LI cu adcvJrai. IS2. i
nu fiice asta numai în prezent, penuu ivi cure pot s3 >k-a: 'Ne-tim

in crupul eu Tisus prin hore/ (Riiui 6. 4) i am imiat împreuna cu

L'F. ci, îsicil i nuti mult. de l'ieeare ilar! cine cineva «- ieilpada ilc

nu .nane,; fiului însiiii. arunci ;*..u!o [riietc

o vinul noua ' Rom *s . 4 ' Purram toidcauna in irun omorirea Un

[ i
d ^pomenire

(II Cor. 4, 10).


